44-ти ОТКРИТ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
ПО СТАНДАРТЕН ШАХМАТ
МЕМОРИАЛ „ГЕОРГИ ТРИНГОВ“
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА И ЗА НАГРАДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
14-22.08.2022 г. ПЛОВДИВ

РЕГЛАМЕНТ
1. ОРГАНИЗАТОРИ:
СКШ „Локомотив“ - Пловдив
Община Пловдив
Гранд Хотел Пловдив ****
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Турнирът се провежда в зала „Москва“ на Гранд Хотел Пловдив ****
3. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Мемориалът се провежда по швейцарска система в 9 кръга.
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4. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРИНОС:
Управителният съвет на СКШ „Локомотив“ – Пловдив, главен организатор на Мемориал
“Георги Трингов“ информира, че за да се осигури част от наградния фонд и разходи за
организацията на турнира, всеки желаещ да участва в турнира внася следните средства:
1. За пенсионери и ученици - 40 лв.;
2. За всички останали участници – 60 лв. ;
3. Гросмайсторите са освободени от вноска.
Таксата се внася в УниКредит Булбанк:
BIC UNCRBGSF IBAN BG54UNCR75271054669116.
5. КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА:
Ще
се
използва
утвърденият
от
ФИДЕ
софтуер
„Swiss
Manager”.
Всеки състезател има право да вземе „половин точка - bye” само за първия кръг. Той трябва
да поиска това от главния съдия преди съставянето на двойките за игра за първия кръг.
6. КОНТРОЛА ЗА ИГРА:
90 минути на състезател за завършване на партията плюс 30 секунди на ход, считано от
първия ход.
7. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ:
Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници DGT.
8. ВАЛИДНОСТ:
Турнирът е валиден за международен и български рейтинг и звания.
9. КОНТАКТИ:
WGM Маргарита Войска - Директор на турнира:
voyska.m@gmail.com, тел. +359 878 510 197
10. РЕГИСТРАЦИЯ:
Заявките за участие изпращайте на e-mail: chessopen.tringov@gmail.com и трябва да
включват:
1. Имената на състезателите и идентификационните им номера от рейтинг листа на
ФИДЕ.
2. Трите имена на състезателите и дата на раждане, ако нямат рейтинг на ФИДЕ.
11. НАСТАНЯВАНЕ:
За всички състезатели, треньори и придружители е осигурено настаняване на
преференциални цени в Гранд Хотел Пловдив **** за периода 13-23.08.2022 г.:
Самостоятелна стая – 50 лв./човек за нощувка;
Двойна и тройна стая – 35 лв./човек за нощувка.
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В срок до 01.08.2022 г. всички клубове и индивидуални състезатели трябва да
изпратят заявките си за настаняване до директора на турнира:
chessopen.tringov@gmail.com

12. ПРОГРАМА:
Турнирът се провежда в зала „Москва“ на Гранд хотел Пловдив**** при следната
програма:
Дата

Ден
Неделя

14.08.2022

недел
Неделя
яПонеделник

Час

Кръг

14:30

Техническа конференция

15:30

Кръг 1

15:00

Кръг 2

09:00

Кръг 3

15:30

Кръг 4

15.08.2022

Вторник
Понеделник

16.08.2022

Вторник

17.08.2022

Сряда

15:00

Кръг 5

18.08.2022

Четвъртък

15:00

Кръг 6

19.08.2022

Петък

15:00

Кръг 7

20.08.2022

Събота

21.08.2022

Неделя

22.08.2022

Понеделник

Почивен ден * Втори Мемориал „Харалампи Ванев“ *
15:00

Кръг 8

09:00

Кръг 9

14:30

Награждаване и закриване

* В почивния ден на 20.08.2022 г. ще се проведе Втори Мемориал „Харалампи Ванев“
- турнир по ускорен шахмат, за който информация ще намерите в отделен регламент.

13. КЛАСИРАНЕ:
Класирането се извършва в зависимост от спечелените точки. В случай на равенство се
прилагат следните допълнителни показатели:
1. Резултат от партиите между състезателите в същата точкова група;
2. Редуциран Бухолц (-1);
3. Бухолц;
4. Брой победи;
5. Зонеборн-Бергер.
Допълнителните показатели се изчисляват със заложените параметри в софтуера SwissManager.
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14. НАГРАДИ:

Парични награди по крайното класиране
I място: 2 500 лв. + Купа

VI място:

600 лв.

II място:

2 000 лв.

VII място:

400 лв.

III място:

1 500 лв.

VIII място:

200 лв.

IV място:

1 000 лв.

IX място:

200 лв.

V място:

800 лв.

X място:

200 лв.

Специални награди:
Жени

Сеньори (60+)

Младежи до 18 г.

до рейтинг 2000 *

I място:

300 лв.

I място:

300 лв.

I място:

300 лв.

I място:

300 лв.

II място:

200 лв.

II място:

200 лв.

II място:

250 лв.

II място:

250 лв.

III място:

100 лв.

III място:

100 лв.

III място:

200 лв.

III място:

200 лв.

IV място:

150 лв.

IV място:

150 лв.

V място:

100 лв.

V място:

100 лв.

*съгласно ФИДЕ рейтинг по стандартен шахмат към 01.08.2022 г.

Момчета и момичета

Награди:

Момчета

U8

Медали за първо, второ и трето място.

Момичета

U8

Медали за първо, второ и трето място.

Момчета

U10

Медали за първо, второ и трето място.

Момичета

U10

Медали за първо, второ и трето място.

Момчета

U12

Медали за първо, второ и трето място.

Момичета

U12

Медали за първо, второ и трето място.

Момчета

U14

Медали за първо, второ и трето място.

Момичета

U14

Медали за първо, второ и трето място.

Наградите са гарантирани.
При право на две парични награди се получава по-голямата.
При равни по големина парични награди, те се разпределят в следната последователност:
крайно класиране, специални награди - жени, ветерани, младежи 18 г. и с рейтинг на ФИДЕ
до 2000.
Всички парични награди се облагат, съгласно българското законодателство с данък 10 %.
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15. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО
Главен съдия е Здравко Недев, международен съдия на ФИДЕ.
Заместник главен съдия – Илияна Полендакова, международен съдия на ФИДЕ.
Съдии – Мирослав Митев, международен съдия на ФИДЕ; WIM Румяна Гочева –
национален съдия.
Решенията на главния съдия са задължителни. Възражения срещу решения на главния
съдия могат да се направят в писмена форма до председателя на Турнирния комитет до 30
минути след завършване на кръга. Възражението трябва да бъде придружено с депозит от
50 лева. Депозитът трябва да бъде предаден на председателя на Турнирния комитет. Ако
възражението бъде уважено, сумата се връща незабавно. Ако възражението бъде
отхвърлено, депозитът се задържа за организатора. Решенията на Турнирния комитет са
окончателни.
Турнирен комитет:
Председател - WGM М. Войска, (BUL).
Членове:
Резервни членове:.
16. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Лекар на състезанието е д-р …
17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
17.1. Шампионатът ще се проведе по Правилата на ФИДЕ от 01.01.2018 г.
17.2. Не е разрешено отлагането на партии.
17.3. Състезател, който не е пред шахматната дъска до 30-та минута от началото на
партията ща загуби служебно партията, освен ако съдията не реши друго.
17.4. Състезатели, които отсъстват от кръг без да предупредят съдията ще се счита че са
напуснали сами.
17.5. Не се разрешават анализи в игралната зала.
17.6. Двамата състезатели са длъжни да съдействат на съдията във всяка ситуация,
изискваща възстановяване на партията, включително рекламирането на реми.
17.7. Проверката на трикратно повторение на позицията или на рекламацията за 50 хода е
задължение на състезателите, под ръководството на съдията.
17.8. Всеки състезател е длъжен да записва ходовете до края на партията.
17.9. По време на партия на състезателите е забранено да използват всякакви бележки,
източници на информация или съвети, или да анализират партия на друга дъска.
17.10. По време на партия на състезателите е забранено да носят в игровата зона каквито и
да е електронни устройства, които не са изрично одобрени от съдията. Въпреки това,
ако са напълно изключени, подобни устройства могат да се съхраняват в чанта на
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състезателя. Тази чанта трябва да е поставена на място, съгласувано с арбитъра.
Състезателите не могат да ползват тази чанта без разрешение от съдията.
17.11. Ако е очевидно, че състезател носи в себе си подобно устройство в игровата зона, то
състезателят губи партията. Противникът му печели.
17.12. „Игровата зона“ на състезанието включва „игралното поле“, стаите за почивка,
тоалетните, подкрепителния пункт, мястото за пушене и други места, определени от
съдията. „Игралното поле“ се дефинира като мястото за игра в състезанието.
17.13. Съдията може да изиска от състезател преглед в подходящо помещение на неговите
дрехи, чанти, други предмети и тяло. Съдията или упълномощеният от него
проверяващ трябва да е от същия пол като състезателя. Ако състезател откаже
съдействие в това си задължение, съдията предприема мерките съгласно чл. 12.9. от
Правилника на шахмата.
17.14. Въпроси относно измамите в шахмата трябва да се съобщят дискретно на главния
съдия.
17.15. В края на партията двамата състезатели трябва да подпишат двете бланки,
показващи резултата от партията. Оригиналите трябва да се занесат на съдиите.
Състезателят, който е спечелил партията, предава бланките на съдиите. Когато има
реми, състезателят с белите фигури изпълнява процедурата.
17.16. Снимки със светкавици или допълнително осветление са разрешени само през
първите 10 минути.
17.17. Считаме, че всички състезатели са прочели регламента и се задължават да го спазват.

Главен съдия:
IA Здравко Недев

Директор на Турнира:
WGM Маргарита Войска
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